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Základní údaje o zařízení  

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková 

organizace 

Sídlo školy: Boleradice 57, 691 12 Boleradice 

IČO: 70915351 

Zřizovatel školy:  Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401 

Údaje o vedení školy: Ředitelka školy:  Mgr. Miroslava Fišerová 

 Statutární zástupkyně ředitelky školy: Bc. Petra Appeltauerová 

Kontakty:  

Ředitelka školy: telefon: 722 199 668, e-mail: reditelka@boleradice.cz 

Statutární zástupkyně:telefon: 739 498 787, e-mail: appeltauerova.msbol@gmail.com 

 

Kapacita školy:  40 

Provoz školy: 6.30 – 16.30 hod. 

Třídy: Berušky, Včeličky 
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Charakteristika školy 

 

MŠ se nachází ve středu malebného městyse Boleradice, který je obklopen rozmanitou přírodou, 

kterou hojně využíváme k vycházkám a aktivitám. 

MŠ je součástí základní školy a nachází se v přízemí budovy. Do mateřské školy se nově vchází 

brankou do zahrady a dále novým vchodem do šatny MŠ. Ze šatny se dostaneme do třídy, umývárny, 

WC. Třída je rozčleněna do 2 místností, které jsou odděleny posuvnými dveřmi. Je vybavena 

dřevěnými stolečky, které jsou přizpůsobeny věku dětí. Ve třídě je vytvořeno několik hracích koutů, 

které vytváří příznivé podmínky pro rozvíjení dětské tvořivosti. 

Druhá místnost je vyvýšena několika schody. Tato třída je vybavena moderním nábytkem 

a v odpoledních hodinách slouží k odpočinku. Tvoří přirozené prostředí pro spontánní a pohybové 

hry. Vybavení hračkami a pomůckami je pestré a vše máme umístěno tak, aby je děti viděly, mohly 

si je samy brát i uklízet. Starší děti MŠ využívají prostory ŠD a tvořivé učebny.  Kladem naší 

mateřské školy je možnost použití tělocvičny ZŠ, která je standardně vybavena. MŠ je také 

vybavena audiovizuální technikou, interaktivní tabulí a klavírem. 

Za druhou místností MŠ se nachází zastřešená terasa vybavená stolky a dřevěnými bedýnkami 

na hračky. Je zde vybudované pískoviště, herní prvky a travnaté hřiště. MŠ se stará o vyvýšené 

záhony, o výzdobu parapetů na oknech, o hračky v dřevěných bednách a vrbové domečky.  
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Údaje o dětech 

 

Ve školním roce bylo k pravidelné docházce zapsáno 37 dětí z toho 19 dívek, 2 děti byly přihlášeny 

ve druhém pololetí školního roku. K individuálnímu vzdělávání bylo přijato 6 dívek. Věku 3 let 

dovršily 4 děti v prvním pololetí, 1 dětí ve druhém pololetí, 1 dívka nastoupila ve dvou letech.  

Třídy 

Počet dětí 

k  

17. 7. 2021 

Povinná 

předškolní 

docházka 

Odklad povinné 

školní docházky 

Děti se speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

Berušky 19 0 0 0 

Včeličky 18 5 1 0 

Individuální 

vzdělávání 

6 5 0 0 

 

Průměrná docházka v tomto školním roce byla ovlivněna měsíci, ve kterých došlo k uzavření 

mateřské školy z důvodu vládního nařízení, ve třídě Berušek činila 8,06 %, ve třídě Včeliček  

10,31 %. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, při absenci byly řádně omluveny do 

omluvného sešitu. Na konci školního roku docházku ukončilo celkem 9 dětí. Do ZŠ Boleradice byly 

zapsány 4 děti, 5 dětí, které měly individuální vzdělávání, bylo zapsáno do ZŠ Klobouky. 1 dívka 

ukončila na žádost rodičů k 17. 7. 2021 individuální vzdělávání a od 1. 9. 2021 nastoupí 

k prezenčnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

 

Údaje o pedagogických i provozních zaměstnancích školy 

 

V mateřské škole pracovaly od září 2020 čtyři učitelky. 

Jméno 
Pracovní 

zařazení 

Dosažené 

vzdělání 

Splnění 

odborné 

kvalifikace 

Bc. Appeltauerová 

Petra  

Statutární zástupkyně 

ředitelky školy 

VŠ PDF Olomouc Speciální pedagogika 

předškolního věku – učitelství pro mateřské 

školy 

Ano 

Málková Věra  Učitelka MŠ Maturitní zkouška z Předškolní a 

mimoškolní pedagogiky (Znojmo) 

Ano 

Laziová Denisa Učitelka MŠ Maturitní zkouška z Předškolní a Ano   
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Věkové složení učitelek 

 Do 35 let 35 - 50 Nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 1 3 0 0 4 

 

Další vzdělávání pedagogických i provozních zaměstnanců  

Bc. Appeltauerová Petra 

Využití ICT v práci učitele/učitelky MŠ 16.9.2020 

Využitelnost minirobotů v MŠ, ŠD a na 1. stupni ZŠ 7.12.2020 

Kritéria školní zralosti – připravenost dítěte na vstup do ZŠ 8.2.2021 

Jazyková výchova u dětí předškolního věku – předčtenářská gramotnost 3.4.2021 

 

Málková Věra 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči (webinář) 11.3.2021 

Jazyková výchova u dětí předškolního věku – předčtenářská gramotnost (webinář) 13.4.2021 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (webinář) 20.4.2021 

 

Laziová Denisa 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči (webinář) 11.3.2021 

Jazyková výchova u dětí předškolního věku – předčtenářská gramotnost (webinář) 13.4.2021 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (webinář) 20.4.2021 

 

Stehlíková Renata 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči (webinář) 11.3.2021 

Jazyková výchova u dětí předškolního věku – předčtenářská gramotnost (webinář) 13.4.2021 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (webinář) 20.4.2021 

 

Kocmánková Judita 

Hygienické minimum 19.2.2020 

mimoškolní pedagogiky (Brno) 

Stehlíková Renata Učitelka MŠ Maturitní zkouška z Předškolní a 

mimoškolní pedagogiky (Znojmo) 

Ano   
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Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ 

  

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhl ve dnech od 2. května do 16. května 2020 

opět bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Na konci měsíce června požádali o dodatečné zapsání do MŠ rodiče šesti dětí, které požádaly o 

individuální vzdělávání. Žádostem bylo vyhověno.  Ve druhém pololetí školního roku byly přijaty 

dvě děti pracujících rodičů. Kapacita školky byla pro školní rok 2020/2021 naplněna. Do třídy 

Berušek se zařazují děti zpravidla ve věku 2,5 – 4,5 let, do třídy Včeliček pak děti ve věku 4 – 7 let.  

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhl ve dnech od 2. května do 16. května 2021 

opět bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Přihlášeno bylo 21 dětí, vyhovělo se 7 žádostem. 

 

 Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI 

 

V mateřské škole nebyla v roce 2020/2021 provedena inspekce. 

 

Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ 

 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Barevný svět“, s pěti integrovanými bloky: 

„Vím, kdo jsem a kam patřím“, „Ve zdravém těle zdravý duch“, „Objevuji svět“, „Svátky a tradice“, 

Vím, na co stačím“. Každá třída si sestavuje vlastní Třídní vzdělávací program, který je přizpůsoben 

dané třídě a zohledňuje potřeby dětí.  Během celého roku učitelky připravovaly a nabízely pestré 

a zajímavé činnosti, podporovaly děti ve svobodném myšlení a vedly je k samostatnému řešení 

problémových situací a důslednému dodržování společně vytvořených pravidel. V letošním školním 

roce byla mateřská škola z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje od 19. 

února uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID - 19. Uzavření mateřské školy pokračovalo 

na základě nařízení vlády. Provoz se částečně obnovil 12. dubna, vzdělávání se mohly účastnit 

pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti rodičů integrovaných a záchranných složek. 

K otevření mateřské školy pro všechny děti došlo 15. května 2021. V období, kdy byla mateřská 

škola uzavřena, bylo předškolním dětem poskytnuto povinné předškolní vzdělávání formou zasílání 

pracovních listů, úkolů, odkazů na webové portály e-mailem. Všech 5 předškoláků se zapojilo. 

Spolupráce a spoluúčast rodičů na vzdělávání byla vynikající. 

Každoroční pasování předškoláků pořádané rodiči se tentokrát uskutečnilo v mateřské škole 

v dopoledních hodinách bez účasti rodičů. Rodičům byl věnován videozáznam.  
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Ve třídě Berušek se v tomto školním roce pracovalo s 32 tematickými celky z 5 integrovaných 

bloků ŠVP Barevný svět. Po ukončení každého tématu proběhla evaluace. Učitelkám v této třídě, 

kam nastoupilo 10 nových dětí, se adaptace zdařila, získaly si jejich důvěru. Děti byly vedeny 

k samostatnosti, zdokonalily se v sebeobsluze i stolování. K velkému posunu došlo také v tělesném 

i kognitivním vývoji. Téměř všechny děti již dokážou dodržovat dohodnutá pravidla.  

Ve třídě Včeliček se v tomto školním roce pracovalo s 36 tématy ze 5 integrovaných bloků ŠVP. 

Po ukončení každého tématu proběhla evaluace. Na závěr školního roku zhodnotily obě třídy svůj 

Třídní vzdělávací program. Předškoláky učitelky systematicky připravovaly na zápis do první třídy 

základní školy. Dětem se specifickými vzdělávacími potřebami se pravidelně věnoval speciální 

pedagog.  Z této třídy byly zapsány do první třídy 4 děti, jedno dítě mělo odklad školní docházky. 

Obě třídy pravidelně zařazovaly logopedické chvilky zaměřené na dechová cvičení a gymnastiku 

mluvidel. S 1 dítětem pracovaly učitelky individuálně. 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, 

vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, 

smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. 

Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry. 

Učitelky hodnotily ŠVP evaluačním dotazníkem podle indikátorů kurikula podpory zdraví 

v MŠ. Oproti loňskému roku došlo ke snížení průměru o 0,24 %. Nevýznamnějším důvodem byla 

situace a omezení z důvodů Covid-19. Z dotazníku dále vyplynulo: umožnit dětem, které po obědě 

nespí, dřívější vstávání, nastavit spolupráci s učitelkou z první třídy. 

V následujícím školním roce se chceme pokračovat v logopedické intervenci - „Ohýbej se 

jazýčku aspoň malou chviličku“. Více využívat školní zahradu s projektem „Učíme se na zahradě“. 

Pohyb byl podpořen projektem „Se Sokolem do života“, v tomto projektu z organizačních důvodů 

pokračovat nebudeme. Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí našeho vzdělávání, k pohybu 

využíváme tělocvičnu ZŠ i venkovní prostředí.   

V letošní školním roce jsme se dostali dotaci z Odboru životního prostředí Jihomoravského 

kraje na projekt Voda v zahradě, na kterém spolupracujeme se základní školou. 

 

Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2020/2021 

 

18. 9. 2020  Uspávání včeliček – návštěva u pana Včelaře 

22. 9. 2020  Jak třídit odpad – návštěva zaměstnance obecního sběrného dvora 
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24. 9. 2020  Červená karkulka – divadelní představení 

13. 10. 2020  Putování jablíčka – návštěva zpracovny ovoce 

22. 10. 2020  Kam s odpadem – návštěva sběrného dvora  

  5. 11. 2020  Cvičný požární poplach  

  5.12.2020      Divadlo Koráb – Mikulášská nadílka 

  Vánoční besídka ve školce 

15. 12. 2020  Ježíšek ve školce 

  14. 1. 2020  Návštěva kostela, prohlídka betlému 

23. 4. 2020  Projektový půlden – Voda v zahradě 

16. 6. 2020  ZEČ Boleradice – prohlídka zemědělských strojů 

17. 6. 2020  Výlet – lanové centrum Hájenka Břeclav 

Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči  

 

Porady:  

26. 8. 2020, 28. 9. 2020, 9. 11. 2020, 2. 12. 2020, 6. 1. 2020, 7. 4. 2021 

Hospitace  

21.10. u D. Laziové, zaměřená na bezpečnost dětí při vycházkách, 6.11. v obou třídách – kontrola 

třídních knih. 

 Schůzka s rodiči: 

26. 8. 2020, individuální konzultace  

                    

  

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy. 

 

Materiální vybavení a opravy v MŠ 

 

Do vybavení a oprav mateřské školy se průběžně investuje. Včeličky využívají k dopolední činnosti 

prostory školní družiny. Na spaní a k odpolední činnosti všechny děti využívají prostory ve třídě 

Berušek. Vzhledem k počtu dětí, jsou tyto prostory nedostačující, a proto ředitelka školy po dohodě 

se zřizovatelem zvažuje žádost o navýšení počtu tříd a třídu školní družiny změnit v plnohodnotnou 

třídu mateřské školy. Obec schválila investici do rekonstrukce třídy mateřské školy, která začala 

v měsíci srpnu. Od září se do mateřské školy vchází brankou do zahrady, dále novým vchodem do 
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šatny mateřské školy. Branka i vchodové dveře jsou opatřené videotelefony a rodiče si vchody 

otevírají čipy.  

Ložní prádlo si již pereme sami. Obec naší škole věnovala pračku, dále byla zakoupena sušička 

na prádlo. Vše je umístěno v technické místnosti s kotlem. V měsíci srpnu byla vymalována šatna a 

koupelna. Stále se nám nedaří vybudovat klidný prostor pro poskytování individuální logopedické 

intervence.  

 

Spolupráce s rodiči a organizacemi 

 

Spolupráce s rodiči i s obcí je na velmi dobré úrovni. S ohledem epidemiologickou situaci byly 

omezeny nebo zcela vynechány akce a kroužky pro rodiče s dětmi včetně edukativně stimulačních 

skupinek – Předškoláček. Naše škola pokračuje ve sběru papíru, ve kterém je možné vyhrát jednu 

ze zajímavých cen. Poděkování patří rodičům, firmě Moravia Propag s.r.o. a občanům obce, kteří 

nás podporují.  

Prostřednictvím nestátní zdravotnické organizace Prima Vizus zajišťujeme preventivní 

screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Dále aktivně spolupracujeme s MAP na území ORP 

Hustopeče, využíváme jejich bezplatné semináře. V letošním roce to byly semináře Jazyková 

výchova u dětí předškolního věku – předčtenářská gramotnost, Rozvoj grafomotoriky u dětí 

předškolního věku.  

 

 Projekt MŠMT Šablony II, III 

 

Mateřská škola pokračuje v projektu Šablony II. Jejich ukončení se vzhledem Covid – 19 posunulo 

na měsíc prosinec 2020. Současně v tomto školním roce začaly Šablony III.  Cílem tohoto projektu 

je podpořit mateřské školy, jak finančně, tak personálně. 

Podpořené aktivity: 

• Osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

• Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe 

• Personální posílení (speciální pedagog) 

• Projektové dny ve škole i mimo školu  
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Zhodnocení a závěr 

 

Mateřská škola pracovala ve školním roce podle ročního plánu, který byl vzhledem ke zkušenostem 

z minulého roku minimální. Podařilo se zorganizovat některé plánované i neplánové akce. V období 

Covid – 19 byla mateřská škola uzavřena od 19. února do 12. dubna, kdy se mateřská škola otevřela 

podle pokynů MŠMT pouze pro předškoláky a vybrané děti. Provoz byl plně obnoven 15. května 

2021 a řídil se vydanými pokyny ředitelky školy.  Učitelky se v době přerušeného provozu věnovaly 

dalšímu vzdělávání, které probíhalo formou webinářů a samostudia odborné literatury, přípravě 

projektu Voda v zahradě. Učitelky zajistily pro všechny děti distanční vzdělávání, které bylo pro 

předškoláky povinné. Školka byla o letních prázdninách otevřena do 16. 7. 2021, její provoz zůstal 

nezměněn od 6.30 do 16.30 hod. Nahlásilo se 20 dětí, jejich počet se snížil o polovinu v posledním 

týdnu. Ke hrám dětí využívaly paní učitelky během celého roku zejména zahradu MŠ a nejbližší 

okolí vesnice.   

Dle evaluačního plánu proběhlo formou dotazníku hodnocení mateřské školy – Hodnocení mateřské 

školy z pohledu rodičů. Dotazník byl anonymní, jeho vyhodnocení je součástí výroční právy.  

V tomto školním roce se stal jeden pracovní úraz, na základě šetření bezpečnostního technika nebylo 

zjištěno žádné porušení bezpečnostních předpisů. Od září 2021 bude do MŠ přijata jedna učitelka 

jako zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost.  

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne:  21.9.2021 

 

 

Bc. Petra Appeltauerová, statutární zástupkyně ředitelky školy 

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy     

 

 

 

 

 

 

Přílohy: č.1 Analýza výsledků dotazníku 

   č. 2 Hodnocení ŠVP 
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